Ania ti Telehealth?
Ti Telehealth ket maysa a medikal a panagbisita babaen ti videoconferencing idiay
computer, smartphone, wenno tablet- wenno no dadduma ket maysa nga awag iti
telepono –tapno makisarita iti maysa a healthcare provider. Daytoy ket napateg lalo no
adayo ti lugarmo wenno medyo narigat ti panagbiyahe a mapan idiay maysa nga healthcare provider.
Bayat ti COVID-19 public health emergency, ti Telehealth ket makatulong nga agbalin a natalged dagiti
pasyente ken dagiti healthcare provider babaen ti social distancing. No adda sakitmo, ti Telehealth ket
mabalinnaka nga maeksamen nga umuna sakbay a mapanka para iti maysa nga in-person visit.
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Ania dagiti Serbisyo nga Ipapaay ti Telehealth?
Ti Telehealth ket mabalin nga usaren dagiti naduma-duma nga healthcare services kas kadagiti primary
care, specialty care, urgent care, prenatal care, counseling, diabetes care, substance abuse care, home
care, ken dadduma pay.

Ania ti Rumbeng nga Aramidek Tapno Maka-Telehealth-nak?
Dagiti Videoconferencing app ket agbalin kadagiti computer, tablet, ken kadagiti smartphone. Masapul a
nakakonekta iti Internet wenno iti cellular. Dagiti dadduma a medical provider ket agus-usar kadagiti
espesyal nga online portal ken app. No dadduma, dagiti panagbisita ket mabalin a mapasamak babaen ti
awag iti telepono.
Mabalin nga adda dagiti naituding a lugar iti komunidadyo tapno ma-aksesmo dagiti serbisyo ti telehealth
para kadagiti awanan ti device wenno internet.

Mano ti Bayad ti Telehealth?
Ti bayad para kadagiti serbisyo ti Telehealth ket kadawyan a saan a nangatngato ngem kadagiti inperson services. Mabalinmo nga awagan ti health insurance planmo para iti kanayonan nga
impormasyon. Bayat ti COVID-19 public health emergency, kaaddoan nga kumpanya ti insurance ket
saandaka a singiren para iti co-pay wenno ti kissay para kadagiti serbisyo ti telehealth.
Para iti kanayonan nga impormasyon, mapan iti website ti Pacific Basin Telehealth Resource
Center idiay www.pbtrc.org wenno awagan ti PBTRC Help Line idiay (808) 956-2514.
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